
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SQUAD! 

Een dansvoorstelling over vriendschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 5 t/m 8 



  

 
Utrecht, januari 2023 
Beste leerkracht,  

Binnenkort gaat u samen met uw groep kijken naar de dansvoorstelling ‘SQUAD!’ uitgevoerd door dansers van 
Stichting Freedom. Zij kijken ernaar uit jullie te ontmoeten en iedereen een bijzondere ervaring mee te geven!  

Na het succes van de voorstelling ‘Next in line’ voor groep 7 en 8 kunnen nu ook de groepen 5 en 6 genieten van 
dit dansgezelschap. Met een mix van hedendaagse dansstijlen uit de hiphopcultuur nemen de dansers je op een 
energieke en meeslepende manier mee in de verschillende aspecten van ‘vriendschap’.  

SQUAD! Een dansvoorstelling over vriendschap, gemaakt en gedanst door vrienden! Maak kennis met het verhaal 
van Raoul, Jorgos en Isis. Drie vrienden die veel met elkaar meemaken! Wat is vriendschap eigenlijk? Hoe ontstaat 
vriendschap? Wat maakt jouw vriend een goede vriend? Elkaar vertrouwen, lachen om dezelfde grappen, 
geheimen delen, winnen en verliezen. Bij Hiphop gaat het om ‘the groove’ en ‘the flow’….maar wat is dat eigenlijk? 
Bekijk dit filmpje voor meer uitleg. 

https://schooltv.nl/video/hiphop-new-style-hoe-gaat-dat/#q=hiphop 

Squad: team, groepering, groep, equipe, ploeg… 
Een ‘squad’, een groep, een team vormen kan hard werken zijn. Het kan je kwetsbaar en onzeker maken, maar ook 
een positieve bijdrage leveren op wie je bent. Het kan je bevestigen en sterker maken. Dit zal de voorstelling 
Squad! in al zijn hoedanigheden laten zien. De thematiek is door kinderen maar ook de dansers zelf aandragen. Isis 
Adriaens (choreograaf) is in schooljaar 21/22 in gesprek gegaan met kinderen uit groep 5 en 6 over het thema 
vriendschap en groepsvorming. Welke groepen ze ervaren/kennen in het dagelijks leven en hoe bepalend dat is 
voor hun gedrag. Wanneer is er sprake van een team of teamgeest? Wanneer wordt het moeilijk en wanneer voel 
je je onderdeel van een groep?  

Met dank aan leerlingen uit groep 5 en 6 voor hun deelname aan de interviews van: 

• OBS Kees Valkensteinschool 
• De Oase 
• De Blauwe Aventurijn 
• OBS De koekoek 
• De Marcusschool 
• De Cleophasschool 

Uit ervaring weten we dat een voorstelling beter tot zijn recht komt als er voorafgaand, maar ook na afloop 
aandacht aan wordt besteed in de klas. In deze lesbrief leest u meer over de voorstelling en hoe u zich met de klas 
kan voorbereiden. 

We hopen dat jullie enthousiast en nieuwsgierig naar de voorstelling komen.  

Veel kijkplezier! 

Isis, Jorgos en Raoul 

 
 
 
 
 
 



  

 
Over de dansers 

Raoul Gravenbeek (28) is een hiphop danser uit Terwijde. Hij is al jaren bezig met dans en probeert zoveel mogelijk 
invloeden van andere dansstijlen mee te nemen in zijn eigen dans. Raoul zit in een (dans) crew ‘V-Maffia’ samen 
met zijn vrienden. Met de crew trainen ze veel en doen ze mee aan dans ‘battles’. Naast dansen gaat Raoul ook 
nog naar school op de Hogeschool in Utrecht.  

 
Isis Adriaens (24) heeft aan de dansopleiding in Utrecht gestudeerd. Isis heeft jaren ervaring met dans en lesgeven, 
als klein meisje was ze altijd aan het dansen! Nu is ze docent dans, daarnaast maakt ze voorstellingen, is ze DJ en 
organiseert regelmatig dansbattle’s. Ze maakt deel uit van MENSJA Collective, en is veel bezig met de dansstijl 
Krump.   
 
 
Jorgos Dimitrakis (26) komt uit de wijk Ondiep in Utrecht, is professioneel danser afgestudeerd aan De 
Dansopleiding Utrecht in 2017. Hij heeft veel kennis over dansstijlen en het meest gespecialiseerd in de stijl 
hiphop. Jorgos is dansdocent en maakt deel uit van de crew V- Maffia! 

 

 
 

 
 

Taal van de voorstelling 
De leerlingen gaan kijken naar een dansvoorstelling. In deze voorstelling wordt gedanst. Er ontstaat een eigen 
wereld waarin de voertaal niet uit woorden bestaat. Het ‘verhaal/thema’ ervaren we door onze verbeelding, 
interpretatie en fantasie de vrije loop te laten. Dans is een taal van het lichaam, je praat als het ware zonder 
woorden. Dat betekent dat je het niet goed of fout kunt begrijpen, ieder beleeft het op zijn eigen manier.  
 
De SQUAD boks  
De meest bekende boks is de groet waarbij men met de vuisten tegen elkaar aan tikt. Deze boks bestaat als sinds 
de jaren ’40 en wordt gebruikt door motorrijders, die elkaar bij stoplichten tegenkomen, omdat de klassieke hand 
niet mogelijk was omdat dit het evenwicht van de motorrijders zou beïnvloeden  
 
De dansers kennen hun eigen begroeting met elkaar: de SQUAD boks/ handshake. In deze video laten zij zien hoe 
je deze boks zelf kunt leren. https://youtu.be/SO7HTJgxUVY 
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Publiek en handige tips: 
Een voorstelling ontstaat iedere keer opnieuw op het moment dat er publiek is, in aanwezigheid van de gasten dus. 
De dansers doen hun best een spannende voorstelling neer te zetten. Het publiek levert hier ook een bijdrage aan, 
de leerlingen kunnen de voorstelling helpen door ‘goed’ publiek te zijn.  

Van tevoren:  

• heb je samen doorgesproken wat er gaat gebeuren; 
• ben je naar het toilet geweest; 
• heb jij je telefoon helemaal uit gezet; (ook de meester, juf en/of begeleiders)  
• heb jij je jas en schoenen uitgetrokken; (schoenen uit in de gymzaal) 
• ben je op tijd aanwezig, 5 minuten van tevoren; 
• ga je op de  aangewezen plek zitten met je groep  
• meesters/juffen/begeleiders zitten bij de eigen groep 

Tijdens de voorstelling:  

• kijk je naar de dansers en probeer je met ze mee te leven; 
• zie en hoor jij de dansers en zij zien én horen jullie; 
• kan het grappig of spannend zijn, soms word je misschien enthousiast of onrustig. Dat kan natuurlijk, maar 

let op dat je anderen niet stoort; 
• kan je niet naar de wc, eten of drinken, met elkaar praten of opstaan en lopen; dat kan dat zeker na de 

voorstelling.  
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